
 

Projeto “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-Escolar” 

 

Agrupamento de Escolas de Arganil  
Ano letivo 2019-20 

Guião de Programa de Rádio 
 

ATIVIDADE “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Calendarização 5º programa – 21 de maio de 2020 

INTERVENIENTES 
DINAMIZADORES 

Educadora Aida Madeira 
Educadora Kitty Gomes 

Educadora Margarida Rêgo 
Professora Bibliotecária Arminda Ramos 

CONVIDADOS --- 

TEMA Proteção do Meio Ambiente e Reciclagem 

 
RECURSOS 

 

•  Guião do programa;  

• Gravação das intervenções das Professora Bibliotecária e 

educadoras; 

• História contada pela educadora Kitty – Os 3 R's: Reutilizar, Reduzir 

e Reciclar, de Núria Roca; Tradução de Lucília Carvalho e Ilustração 

de Rosa Maria Curto - edição: Editora Educação Nacional. 

• Canções: 

Antes do programa …..   

Proteger a Natureza | Reciclagem | Canções para crianças em Português 
https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4 

 

Durante o programa …..   

Música - Vamos lá reciclar! - Canta e Dança com o Gombby em Português - Gombby´s Green 

Island 

https://www.youtube.com/watch?v=vNIphhyjy7M 
 

Para finalizar programa…  

O Planeta Limpo do Filipe Pinto - Mundo a Reciclar 

 https://www.youtube.com/watch?v=If8PafJYrus 
 

Uma sugestão a mais para eventuais momentos “mortos”: 

VAMOS RECICLAR!!!!!! Música infantil... https://www.youtube.com/watch?v=eb2YLgQwd5Y 

ESTRATÉGIAS Programa gravado, com intervenção direta de educadoras e eventuais 
contactos telefónicos das crianças e seus pais 

PROFESSORA 
RESPONSÁVEL 

Maria Arminda Ramos 

GUIÃO 
LOCUTORA: “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4
https://www.youtube.com/watch?v=vNIphhyjy7M
https://www.youtube.com/watch?v=If8PafJYrus
https://www.youtube.com/watch?v=eb2YLgQwd5Y


 

Projeto “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-Escolar” 

 

I - INTRODUÇÃO  
 

Audição de excerto da música  -  https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4 
 

 Professora Bibliotecária: Arminda: (1ª gravação) – 2:41 

- Saudação aos ouvintes e à comunidade educativa do AEA. 

- Abertura do programa. 

- Indicação do tema do programa. 

- Partilha de um poema, elaborado pela PB: 

Do nosso Planeta 

Vamos todos cuidar 
Proteger a mãe Natureza  
E as espécies preservar! 

 

Evitem poluir o ar, 
A terra e até o mar 
Pois o aquecimento global 
Conseguiremos controlar. 

 

Não desperdicem água 

Para esta não faltar 
Separem sempre o lixo 

Que depois vai para reciclar 
 

Reciclar e Reduzir  
Eis as regras a cumprir 
E para poder poupar 
Toca a reutilizar! 

 

Bora lá trabalhar 
Nesta tarefa urgente 

E assim preservar 
o meio ambiente!  

 

 

- Lançamento de um desafio:  

                    Vocês separam o lixo? Então, como fazem essa separação? Têm ecopontos em casa?  

      

     - Momento de intervenção do público – resposta às questões colocadas. 

Abertura à intervenção do público. 

 

Têm por hábito separar o lixo?  

Como fazem essa separação? 

Têm ecopontos em casa?  

https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4


 

Projeto “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-Escolar” 

 

Locutora:“A rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “  
Audição de excerto da música  -  https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4 

 
II – DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

 
 

Educadora Aida: (1ª gravação) – 0:40 

  - Apresentação da educadora e cumprimento extensível a todas as crianças da sua sala. 

 

Educadora Margarida: (1ª gravação) – 0:31 

          - Apresentação da educadora e cumprimento extensível a todas as crianças da sua sala. 

Educadora Kitty: (1ª gravação) – 0:44 

- Apresentação da educadora e cumprimento extensível a todas as crianças da sua sala. 

     

         - Momento de intervenção do público – resposta às questões colocadas. 

Abertura à intervenção do público. 

 

 Têm por hábito separar o lixo?  

Como fazem essa separação? 

Têm ecopontos em casa?  

Momento Musical:  

Excerto - https://www.youtube.com/watch?v=vNIphhyjy7M 
 

 

Educadora Margarida: (2ª gravação) – 4:36 

  - Partilha de um texto sobre “A Reciclagem é para Todos… Atitudes a tomar!” 

 

Professora Bibliotecária: Arminda: (2ª gravação) - 1:39 

  - Leitura de um poema para reforçar a questão da reciclagem e dos ecopontos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4
https://www.youtube.com/watch?v=vNIphhyjy7M


 

Projeto “A Rádio no ar, com a BE e o Pré-Escolar” 

 

 
 

Educadora Aida: (2ª gravação) – 4:39 

  - Partilha de um texto sobre “Reciclagem, para quê?”: a preservação do meio ambiente; o 

controlo da poluição na terra e nos oceanos e o “travar” da extinção abrupta de espécies. 

Atenção: 

Na eventualidade de haver tempo, face aos poucos telefonemas anteriores:     

Locutora:  

Como acabou de dizer a educadora Aida, “Todos nós temos um papel importante na 

preservação do meio ambiente e devemos preocupar-nos com isso em casa, na escola, na rua... 

Não é verdade?? Então, liga-nos e diz-nos uma coisa, uma apenas, que fazes a pensar na 

proteção do meio ambiente. 
 

     - Momento de intervenção do público. 

Abertura à intervenção do público. 

Locutora:“ :“A rádio no ar, com a BE e o Pré-escolar “ 
Audição de excerto da música -   https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4 

 

III – CONCLUSÃO 
 

 

Educadora Kitty: (2ª gravação) – 8:04 

- Partilha da História, Os 3 R's: Reutilizar, Reduzir e Reciclar, de Núria Roca; Tradução de Lucília 

Carvalho e Ilustração de Rosa Maria Curto - edição: Editora Educação Nacional. 

Educadora Kitty: (3ª gravação) – 0:30 

        - Despedida da educadora. 

https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4
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Professora Bibliotecária: Arminda: (3ª gravação) - 1:18 

          - Lançamento de um desafio: 

                                           Pais, Avós e Meninos 

Ouçam com muita atenção 

Cuidar do nosso Planeta 

Está na nossa mão! 

 

Construam um ecoponto 

Reutilizando vários materiais 

e enviem-nos uma foto 

Dos vossos ecopontos especiais 

- Conclusão do programa com referência ao programa da próxima 5ª feira.. 

     

Final do programa - Audição de música na íntegra:    https://www.youtube.com/watch?v=If8PafJYrus 

 

Desafio do programa: 

- Construção de um ecoponto e envio de foto para publicação. 

 

  Nota: Se durante o programa, tiverem necessidade de passar uma música na íntegra, agradecíamos que 

fosse a seguinte:   

VAMOS RECICLAR!!!!!! Música infantil... https://www.youtube.com/watch?v=eb2YLgQwd5Y 

https://www.youtube.com/watch?v=If8PafJYrus
https://www.youtube.com/watch?v=eb2YLgQwd5Y

